
TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERNEĞİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 

 

Türkiye Parazitoloji Derneğinin  2016 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 

18/10/2016   tarihinde saat 14:00 ‘da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 

Şevket Yaşarol Kütüphanesi’nde toplanıldı. 

Genel Kurul Toplantısına başlanmadan önce yapılan incelemede: 

Genel Kurul toplantı listesinde (Hazirun) 413 üyenin kayıtlı bulunduğu, toplantıda ise  37 üyenin 

hazır bulunduğu, toplantıya gelenlerce genel kurul toplantı listesine atılan imzalara göre toplantı 

yeter sayısının olduğu anlaşıldığından toplantı Dernek Başkanı Prof. Dr. M. Ali ÖZCEL tarafından 

açıldı. 

GÜNDEM MADDELERİ 

Madde 1: Açılış sonrası Ulu Önder Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık 

saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu. 

Madde 2: Divan heyetinin seçilmesine geçildi. Genel Kurula dernek başkanının teklifi üzerine 

yapılan açık oylama neticesinde Divan Başkanlığına Prof. Dr. Abdullah İNCİ, başkan 

yardımcılığına Prof. Dr. M. Ziya ALKAN, yazmanlığa ise Dr. Aylin BABAOĞLU oybirliği ile 

seçildiler. 

Türkiye Parazitoloji Derneği Yönetim Kurulu’nun 30.09.2016 tarihindeki toplantısında alınan 

karar gereği tüzüğün 7. ve 22. Maddesinin değiştirilmesi hususundaki önerge Divan 

Başkanlığı’na sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınması kabul edildi. 

Tüzüğün 7. maddesinin değiştirilmesi hususundaki önerge 15 üyenin imzası ile; Sayın Prof. Dr. 

M. Ali ÖZCEL’e Onursal Başkanlık verilmesi hususundaki önerge de 14 üyenin imzası ile Divan 

Başkanlığı’na sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınması kabul edildi. 

Madde 3: Yönetim Kurulu faaliyet raporu Dernek Başkanı Prof. Dr. M. Ali ÖZCEL tarafından 

okundu, müzakereye sunuldu, söz alan olmadı.  

Madde 4: Denetleme Kurulu faaliyet raporu Doç. Dr. Soykan ÖZKOÇ tarafından okundu, 

müzakereye sunuldu, söz alan olmadı.  

Madde 5: Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu oybirliği ile ibra edildi. 

Derneğin gelir – gider hesapları okundu. Müzakereye sunuldu. Hesaplar hakkında söz alan 

olmadı. Hesaplar oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.  

Yeni dönem Çalışma Programı ile Tahmini Bütçesi okundu. Müzakereye sunuldu . Çalışma 

Programı ve Tahmini Bütçe hakkında söz alan olmadı ve yapılan oylamada Çalışma Programı ve 

Tahmini Bütçe oybirliği ile kabul edildi.  

Tüzük değişikliği için olan tekliflere geçildi. Tekliflerle ilgili olarak Dernek Başkanı Prof. Dr. M. 

Ali ÖZCEL ve Prof. Dr. Ülgen Z. OK söz alarak görüş bildirdiler. Daha sonra yapılan oylamada 

Dernek tüzüğünün; 



“Genel Kurul, Derneğin en yüksek ve yetkili organıdır. Genel Kurul iki (2) yılda bir Ekim ayında 

olağan toplantısını yapar. Yönetim ve Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek 

üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz (30) gün içinde olağanüstü toplanır. Genel Kurul, 

toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin 

bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.” şeklindeki 7. maddesinin “Genel Kurul, Derneğin en 

yüksek ve yetkili organıdır. Olağan Genel Kurul toplantısı, iki (2) yılda bir olmak üzere, tek 

rakam ile sonlanan yılların Eylül ayında Ulusal Parazitoloji Kongresi’nin düzenlendiği 

yerde yapılır, mücbir sebeplerle bilimsel kongre düzenlenemediği hallerde Dernek 

merkezinin bulunduğu ilde yapılır. Yönetim ve Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde 

veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz (30) gün içinde Dernek merkezinde 

olağanüstü toplanır. Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Toplantı için 

Dernekler Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan hükümlerine uyulur. Genel Kurul 

toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka yerleşim birimlerinde de yapılabilir.” 

şeklinde değiştirilmesi; 

“Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay 

önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Eylül ayı içerisinde, şube 

yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Şube Genel Kurulu’na katılacak üyeler, 

en az on beş (15) gün önceden günü, saati ve yeri bir mahalli gazetede ilan edilmek veya yazılı yada 

elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması 

sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. 

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz” 

şeklindeki 22. maddesinin ise “Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel 

kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulu, iki 

(2) yılda bir, tek rakam ile sonlanan yılların Mayıs ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca 

belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Şube Genel Kurulu’na katılacak üyeler, en az on beş (15) 

gün önceden günü, saati ve yeri bir mahalli gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta 

ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı 

yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci 

toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz” şeklinde 

değiştirilmesi, 

oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 

Madde 6: Üyelik aidatlarının belirlenmesi için teklifler alındı. 35 TL olan yıllık aidatın 40 TL ve 

50 TL olması yönünde iki teklif geldi. Yapılan oylamada oy çokluğu ile 50 TL kabul edildi. 

Madde 7: Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimine geçildi. Seçimlerin gizli oy ve açık 

tasnifi sonucunda aşağıda adı, soyadı ve aldığı oy sayısı yazılı olanlar dernek organlarına 

seçildiler. 

 

 

 



YÖNETİM KURULU 

ASİL ÜYELER  YEDEK ÜYELER 

Sıra Adı ve Soyadı Oy  Sıra Adı ve Soyadı Oy 

1 YUSUF ÖZBEL 37  1 TULİN KARAGENÇ 18 

2 DERYA DİRİM ERDOĞAN 28  2 AYLİN BABAOĞLU 15 

3 İ. CÜNEYT BALCIOĞLU 26  3 ÇİLER AKISU 13 

4 HASAN EREN 25  4 SÜLEYMAN AYPAK 11 

5 SERAY TÖZ 23  5 AYŞEGÜL ÜNVER 7 

6 AYŞEN GARGILI 19  6 ÖZGÜR KURT 7 

7 SOYKAN ÖZKOÇ 19  7 ORCUN ZORBOZAN 6 

 

DENETİM KURULU 

ASİL ÜYELER  YEDEK ÜYELER 

Sıra Adı ve Soyadı Oy  Sıra Adı ve Soyadı Oy 

1 TEOMAN İPLİKÇİ 32  1 AHMET ÖZBİLGİN 20 

2 M.EMİN LİMONCU 31  2 NEVİN TURGAY 6 

3 İPEK ÖSTAN URAL 20  3 HANDE DAĞCI 2 

 

Prof. Dr. M. Ali ÖZCEL’e Onursal Başkanlık verilmesi önergesi görüşüldü ve oybirliği ile kabul 

edildi. 

Dilek ve temennilerin ardından Divan Başkanlığı tarafından toplantı sonlandırıldı. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Abdullah İNCİ 

Divan Başkanı 

Prof. Dr. M. Ziya ALKAN 

Divan Başkan Yrd. 

Dr. Aylin BABAOĞLU 

Divan Sekreteri 

 


